
Protokoll fra styremøte ved ISP 31.august 2011 
 

Kl.12.30 – 15.00, møterom 487 Helga Engs Hus  
 
Tilstede: Berit Rognhaug, Solveig Alma Halaas Lyster, Knut Ramberg, Sven Nilsen, 

Monica Melby-Lervåg, Denese Anne Brittain, Bente Abusdal og Børge Pallesen. 

Forfall:  

Referent: Stig Åge Solemsli  

 
 
SAKSLISTEN BLE GODKJENT MED DE ENDRINGER SOM FRAMKOM I MØTE 
Ordinær sak 25/11 ble trukket og endret til Drøftingssak 2/11 
 
Protokoll fra styret ved ISP med merknadsfrist 28.juni 2011 
Protokollen ble vedtatt uten merknader 
 
 
ORIENTERINGSSAKER  
 
A/:   HMS  
B/:   Semesteråpning 
C/:  Professor II trukket seg 
D/:  Utbetaling mertid BATT  
 
 
FULLMAKTSSAKER   
 
Ingen 

 

SAKSLISTE ORDINÆRE SAKER  

 

Sak 22/11: Innstilling av søkere til stipendiatstilling (SKO 1017) knyttet til fagområdet ” 
”Tiltak for barn/unge med utviklingshemning”. ePhortenr. 2010/14984 
Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §13 

 
Vedtak:  
Instituttstyret innstiller XX til stillingen som stipendiat (SKO 1017) innenfor fagområdet ”Tiltak 
for barn/unge med utviklingshemming” ved Institutt for spesialpedagogikk, og for opptak til UV-
fakultetets doktorgradsprogram. 

 
 
 
 
 



Sak 23/11: Utlysning avstilling som  førsteamanuensis/professor knyttet til fagområdet 
audiopedagogikk.  ePhorte nr.  

 
Vedtak: 

Styret ved Institutt for spesialpedagogikk godkjenner forslaget til utlysningstekst for stillingen 
som førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet audiopedagogikk ved Institutt for 
spesialpedagogikk. 

 

 
Sak 24/11: Utlysning av stilling som førsteamanuensis/professor knyttet til fagområdet 

lese- og skrivevansker/dysleksi.  ePhorte nr.  
 
Vedtak: 

Styret ved Institutt for spesialpedagogikk godkjenner forslaget til utlysningstekst for stillingen 
som førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet lese- og skrivevanske/dysleksi ved Institutt 
for spesialpedagogikk. 

 
 
Sak 25/11: Ordinær sak 25/11 ble trukket og endret til Drøftingssak 2/11 

Utlysning av stilling som førsteamanuensis/professor knyttet til fagområdet 
tilpasset opplæring og matematikkvansker.  ePhorte nr.  

 
 

Sak 26/11:  
Innstilling for tilsetting uten forutgående kunngjøring i stilling som professor II ved 
Institutt for spesialpedagogikk. ePhortenr. 
Unntatt offentlighet,  jfr. Fvl. §13 
 
Vedtak: 

Styret ved Institutt for spesialpedagogikk innstiller XX for tilsetting uten forutgående 
kunngjøring i stilling som professor II, for en periode på 2år fra 01.01.2012.  
Stillingen finansieres av Instituttet. 

 
Sak 27/11: Søknad om bruk av eget evalueringsskjema i logopedpraksis. 
 
Vedtak:   

Institutt for spesialpedagogikk har utarbeidet egne retningslinjer for praksis på alle 
mastergradsstudiene, og disse retningslinjene beskriver forventninger til både praksissted og 
studentenes arbeid og medvirkning ved praksisstedet. Et eget vurderingsskjema som gjelder 
praksisveileders evaluering av studentene er også felles for alle mastergradsstudiene. 



Instituttstyret ønsker en enhetlig praksis ved samtlige praksissteder og godkjenner derfor ikke at 
egetutviklet skjema om forventninger til praksis brukes ved det aktuelle praksisstedet.  

 

Sak 28/11:  

Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av søkere til stilling som 
 førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet barns tidlige språk- og leseutvikling 
 (referanse ePhorte nr. 2009/6552).  ePhorte nr.  
 
Vedtak: 
Styret ved Institutt for spesialpedagogikk godkjenner at forslag til bedømmelseskomité for 
vurdering av søkere til stillingen som førsteamanuensis/professor innenfor fagområdet barns 
tidlige språk- og leseutvikling sendes på sirkulasjon for godkjenning.  
 
 
 
DRØFTINGSSAK 
 
Sak 2/11: Ordinær sak 25/11 ble trukket og endret til Drøftingssak 2/11 

Utlysning av stilling som førsteamanuensis/professor knyttet til fagområdet 
tilpasset opplæring og matematikkvansker.  ePhorte nr.  

 
 

 


